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بسم هللا الرحمن الرحيم

سيدي الرئيس

في أواخر الثمانينات أقامت منظمتنا لقاءا في مدينة واشنطن , وقد   ألقى في ھذا اللقاء            
السناتور السابق مكلوسكي محاضرة ذكر فيھا أن  الديموقراطية األمريكية قد أتاحت الطريق والفرصة
إلي اثنين في المائة من  الشعب األمريكي األكثر حيوية ونشاطا والذين يمسكون بيد من حديد المفاتيح 
األساسية في االقتصاد واإلعالم والثقافة والنشر في أمريكا وربما في كل العالم قد استطاعوا بذلك أن

يدفعوا بالقيادات األمريكية , بالكونجرس  والبيت األبيض , في أوحال طموحات الصھيونية العالمية
لتحقيق إسرائيل  الكبرى , من النيل إلي الفرات , كما رمزوا إلي ذلك بالخطين األزرقين في العلم 

اإلسرائيلي .

والواقع أن ھذه الدوافع الخيالية الصھيونية الخبيثة قد التقت مع طموحات  قيادات اليمين األمريكي     
المتطرف في الھيمنة على بترول المنطقة العربية  للوقوف ضد منافسات الصين وأوروبا االقتصادية

ألمريكا , األمر الذي أدى في  النھاية إلي وقوع الجيش األمريكي في أوحال المستنقع العراقي وما
ترتّب عن  ذلك من دمار ودماء وآالم ومآسي طالت الجميع , وضّج لھا المجتمع البشري في  جميع

أنحاء العالم , بما في ذلك أغلبية الشعب األمريكي والكثير من الشعب  اليھودي في إسرائيل .

إن الذي يبدو يا سيدي الرئيس أن المشكلة األساسية التي يعيشھا المج تمع       
 البشري ھي أن شعوب العالم يختلفون اختالفا جوھريا مع القيادات السيا سية   التي تدير األمور في

مناطق نفوذھا بقوة المال واإلعالم المشبوه , فھذا ما نشاھد       ه    في الكثير من أنحاء العالم , وإحدى
الدالالت الواضحة في ھذا الشأن االستفتاء الشھير الذي أجري في أنحاء أوروبا في السنة الماضية الذي

%         من     ھذه الشعوب تعتبر أن القيادة اإلسرائيلية ومن ورائھا القيادة األمريكية 59أسفر عن أن 
تمثل اكبر األخطار على ھذا الكوكب , والذين حضروا افتتاح اجتماعات لجنة حقوق  اإلنسان بجنيف في

مارس الماضي ال بد انھم الحظوا التصفيق الحاد المتواصل  عندما قام مندوب كوبا اللقاء كلمته التي تفيض
بالنقد الالذع للسياسة  األمريكية والھجوم على مخططاتھا المشبوھة في العالم , ومما ال شك فيه أن ھذا     

التصفيق الحاد المتواصل لمندوب كوبا ال يمثل التأييد الكامل لھا ولكنه يمثل    بصفة أساسية استياء أكثر
الحضور من ھذه السياسة الغاشمة التي تجريھا  القيادات األمريكية في العالم في ھذه السنوات األخيرة .

والسؤال الذي يطرح نفسه في ھذا الشأن , يا سيدي الرئيس واألخوة الحضور , أنه إذا تبث لنا أن     
القيادات السياسية , في أغلب األحيان , تجرھا طموحاتھا إلى الوقوع في األخطار والكوارث لشعوبھا

وأن يكون لشعوب العالم  ولشعوب العالم , فكيف الوصول إلى الحّد من اندفاع ھؤالء السياسيين المغامرين
الكلمة العليا فيما يجري في ھذا الكوكب ؟؟؟



لقد سبق لھذه المنظمة أن أجابت على ھذا التساؤل , حسب اجتھادھا , بطرق   مختلفة في العديد      
من الكلمات التي ألقيت في ھذه القاعة والتي تذھب ف  ي مجملھا إلى أن حصن الشعوب الحصين اآلن
وفي المستقبل ھي األمم المتحد ة ,   فإذا أرادت شعوب األرض أن تحّد من طغيان الساسة وطموحاتھم
المجنونة المھلكة  فعلى ھذه الشعوب المتمثلة في المنظمات غير الحكومية أن تجعل من ھذه  المؤسسة
العظيمة الشامخة الملجأ لحل جميع الصراعات الدولية والجھوية وذلك  بتقوية فاعلية فروعھا األساسية

, محكمة العدل الدولية , ومجلس األمن, ولجنة  حقوق اإلنسان , ونحن واثقون أن المنظمات غير
الحكومية إذا ما صّممت وثابرت  في ھذا السبيل فال بّد من الوصول إلي ھذا الھدف الشامخ النبيل في

يوم من  األيام . وكلمة أخيرة نقولھا لبوش وألي قائد في ھذا العالم , إذا أردت أن تدخل  التاريخ من
أوسع أبوابه كانسان فعليك أن تساعدنا في ھذا االتجاه , اتجاه  تقوية وتفعيل األمم المتحدة ومؤسساتھا

المذكورة .
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